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Elektronisk fakturering till Länsstyrelsen
Blekinge
Sedan den 1 april 2019 är det lagstadgat att elektronisk fakturering ska ske till myndigheter.
Länsstyrelsen Blekinge använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo
med systemleverantör Visma Commerce för denna hantering. Observera att faktura i PDFformat inte är elektronisk fakturering.

•

Om du inte e-fakturerar idag

Saknar du ett affärssystem?
Då kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedo leverantörsportal.
(Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor).
Kontakta oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.
Du har ett affärssystem
Skapa din e-faktura via ditt befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din
systemleverantör om du har frågor om hur du ska göra.
Alternativt kan du köpa faktureringstjänster via ett företag för att åstadkomma samma sak.

• Alternativ för e-fakturor

Det finns flera alternativ att skicka elektronisk faktura till oss.

1. Via PEPPOL
I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.
Adress i PEPPOL: 0007: 2021002320
Vi tar emot är PEPPOL BIS Billing 3.0, Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura
5A 2.0 (faktura och kreditnota).

(OBS! Svefaktura fasas ut från och med den 1 april 2021, se mer information
nedan under Svefaktura). Information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget
PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

2. Svefaktura med transportprofil Bas
Observera att Single Face To Industry (SFTI) har fattat beslut att inte
rekommendera Svefaktura som standard för offentliga sektorn från och med den 1
april 2021.
Enligt e-fakturalagen måste alla offentliga köpare som omfattas av upphandlingslagarna
ta emot fakturor enligt den europeiska standarden, vilket Peppol BIS Billing 3, men inte
Svefaktura, stödjer. Därför kommer möjligheten att sända Svefaktura i detta nätverk att
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fasas ut från den 1 april 2021. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.
Mer information om övergången från Svefaktura till Peppol BISfaktura finns på SFTI:s
webbplats.
För Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Partsidentitet: 2021002320 (vårt organisationsnummer)
Vår GLN: 7340093200202
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1034
(information om Svefaktura:
http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura/svefaktura10sftisenkla
faktura.2075.html

3. Övriga alternativ
Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa
förmedla fakturor även till oss:
•
•
•
•
•
•
•

In Exchange
Pagero
Visma SPCS
Crediflow
Tieto
BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske bank)
Integration (för stor volym e-fakturor)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell
operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.
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Faktura adress:
Oavsett vilket av ovan alternativ som används kan nedan adress anges på fakturan. Den
behövs då eventuella påminnelser och räntefakturor skickas (dessa omfattas ej av lagen om
elektronisk fakturering).
Fakturaadress:

Länsstyrelsen i Blekinge län
FE 7724
831 90 Östersund
Fakturareferens: Handläggare / Diarienr (ange båda!)

Kontaktuppgifter
Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:
Thomas Börjesson, tel. 010-22 40 123.
E-post: thomas.borjesson@lansstyrelsen.se
För mer information om lagkravet, se www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se
Mer information om obligatoriskt e-faktura till offentlig sektor finns på DIGG:s webbplats
enligt följande: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-efaktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor
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